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Ora, evitar o inferno não é possível sem amor, pois este opera como princípio 
da bem-aventurança, sem o qual nem o Mundo existiria. Poderíamos ampliar 
e aduzir que o inferno (sheol) é a ausência do Amor, e que, entre os novíssimos 
do homem, o amor, ou a sua ausência é a causa dos mesmos, a morte, o juízo, 
o inferno e/ou paraíso, pois que o fim de todo o Amor é o deleite da coisa 
amada, da qual se aproxima como vendo nela a bondade e a formosura. Con-
vém, todavia, distinguir que os deleites dos sentidos não têm carácter, nem 
de formosura, nem de fealdade, pelo que os chamados deleites corporais não 
são deleite real. O desejo do deleite carnal é mero apetite, cujo fito não visa o 
deleite formoso, próprio do amor espiritual.

Adotando a via espiritual, a alma contrai uma embebência mística que me-
lhor se nomina por beatitude ou vida beata. Como se alcança? Deixando as 
vestimentas corporais e as paixões carnais; desprezando as falsas formosuras 
e contemplando as mais altas, unas e simples; evitando as distrações menores 
que nos impedem de chegar à única real; enfim, quando estivermos ornados 
de paramentos limpos e puros, como o Sacerdote paramentado para entrar 
no Santo dos Santos.De facto, o sumo sacerdote «quando no dia sagrado dos 
perdões entrava no Sancta Sanctorum deixava as vestes douradas, cheias de 
pedras preciosas e com vestes brancas impetrava a graça e o divino perdão»108.

2. Amor, conhecimento e redenção em Leão Hebreu 

Teresa Lousa

Leão de Hebreu, de seu nome Judá Abravanel, filho do Rabino, conselhei-
ro de D. Afonso V. Isaac Abravanel nasceu em 1465, em Lisboa, e morreu em 
1535, em Itália. Estudou o Talmude, a Cabala e a filosofia clássica hebraica, 
latina e muçulmana, e formou-se em medicina. Filósofo de tendência sincré-
tica, tentou mostrar o acordo da Bíblia com a filosofia grega, bem ao estilo 
neoplatónico e renascentista. É um autor que não pode ser situado exclusi-
vamente na filosofia portuguesa ou na filosofia judaica. O seu pensamento 
universal e verdadeiramente representativo do Cinquecento ilustra bem uma 
vocação internacionalizante que constituiu a fonte de autores como Varchi ou 
Cervantes, que o louvam nas suas obras e o colocam em pé de igualdade com 
grandes vultos do conhecimento filosófico como Marsílio Ficino, Pico delia 
Mirandola, Diaceto, etc. A sua obra gozou de uma larga receção nos círculos 
mais importantes da cultura renascentista e humanista de fundamento cristão, 

108 Loc. cit. Podemos conjeturar aqui um certo recado para a magnificência das liturgias 
católicas e ortodoxas? Em um passo do Diálogo II Leão Hebreu regista que «debaixo da forma 
trina […] no objeto divino a unidade é purissima». Continua enigma a dúvida acerca da sua 
adesão ou não adesão ao cristianismo. Cf. Jesué Pinharanda Gomes, A Filosofia Hebraico-Por-
tuguesa, p. 322.
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até porque a sua obra não foi recebida como tendo um caracter especifica-
mente judaico, certamente pela sua adoção de um misticismo neoplatónico.109

A maior influência cultural de Leão Hebreu deu-se sobretudo ao nível da 
sua doutrina do amor, também conhecida por «metafísica do amor». Esse foi 
o aspeto do seu pensamento ao qual os seus contemporâneos mais estive-
ram sensíveis e pode dizer-se que foi através do Dialoghi d’amore que o nosso 
autor atingiu uma popularidade pouco comum para um português em pleno 
Renascimento. O seu espírito eclético é próprio de um conhecedor profun-
do. Joaquim de Carvalho realizou um estudo, que hoje tem quase um século, 
que constitui um precioso contributo para a indagação das suas fontes, onde 
revela uma panóplia diversificada de autores que vai desde os pré-socráticos 
aos seus contemporâneos, denotando uma linha de acentuada predileção neo-
platónica.

O valor do seu pensamento que se revela híbrido, sobretudo nos Diálogos, 
a única obra onde nos deteremos neste pequeno artigo, prende-se com a 
imbricação de pensamento que só pode ser compreendido se inserido nas pe-
culiaridades herméticas do Renascimento: da tradição cabalística à Astrologia, 
de Averróis a Aristóteles, de Platão a Plotino, etc. O seu sincretismo, próprio 
da atmosfera cultural do Renascimento, é revelado tanto na importância dada 
ao papel do conhecimento filosófico como caminho dialético de ascensão 
à sabedoria, como no papel central de um conhecimento totalizante, típico 
do seu tempo, que se estende a uma multiplicidade de temas, experiências e 
diferentes áreas. Nos seus Dialoghi concorrem doutrinas filosóficas que, para 
além de Platão e Aristóteles, incluem autores árabes e hebreus, conciliando 
a abordagem classicamente filosófica com a astrológica e cabalística, atitude 
que podemos encontrar também nos seus contemporâneos Ficino e Pico del-
la Mirandola.

Assim nos testemunha Schiller (autor que também descobriu em Leão de 
Hebreu uma fonte hermética, numa carta a Goethe: 

Entre alguns livros cabalísticos e astrológicos que possuo na mi-
nha biblioteca achei também uns certos Diálogos de Amor, traduzi-
dos em latim, que não só me deram prazer, como me fizeram avançar 
os conhecimentos astrológicos. A mistura de coisas alquimistas com 
astrológicas e astronómicas é levada a uma verdadeira significação 
poética. Algumas maravilhosas comparações dos planetas com mem-
bros humanos mereceriam ser transcritas.110 

109 Cf. João Vila-Chã, «Leão de Hebreu (Judah Abravanel)», in Pedro Calafate (Direção), 
História do Pensamento Filosófico Português, Renascimento e Contra-Reforma (Vol. II), Lisboa, Círculo 
de Leitores, 2002, p. 240.

110 Schiller apud Joaquim de Carvalho: «Capítulo II – A obra de Leão Hebreu» http://
www.joaquimdecarvalho.org/artigos/artigo/22-Capitulo-II-A-obra-de-Leao-Hebreu-#s-
thash.I3MmdFiO.dpuf.
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Diálogos de Amor, é uma obra escrita em 1502, publicada pela primeira vez 
em Roma a 1535 em italiano. Será posteriormente editado em diversas línguas 
por toda a Europa e considerado um texto herético, colocado no Índex em 
1590. Trata-se de um diálogo dividido em três partes: I. Do Amor e do De-
sejo; II. Sobre a Universalidade do Amor; III. Da Sua Origem. Partindo de o 
Amor como tema nuclear, a obra tratará filosoficamente uma diversidade de 
temas: a relação entre Deus e o Universo, o conhecimento humano e seus li-
mites, sobre o objeto da Filosofia e ainda sobre a relação entre Amor e Beleza

Estamos em face de uma obra em que platonismo, neoplatonismo, aris-
totelismo, conhecimentos bíblicos e conhecimentos cristãos, são superados 
para a sublime construção da mais bela, fecunda e profunda teoria do Amor 
escrita até aos nossos dias111. O tema do amor de forte herança petrarquista e 
tão caro ao Renascimento, terá em Leão de Hebreu uma expressão particular 
pelo seu ecletismo conciliador e pelos profundos conhecimentos filosóficos 
que expõe com admirável clareza. Contudo não deixa de fazer parte de um 
movimento cultural responsável pela renovação da doutrina do amor, que 
entre o amor cortês e o amor na sua dimensão erótica (de desejo pela sabe-
doria), se constitui como a sinal da mais viva procura do conhecimento do 
mundo. Não só na poesia ou humanismo mas também nas artes visuais este 
tema do Amor Platónico e Cortesão, se refletirá. A reflexão acerca do Amor, 
podendo surgir de forma escamoteada na pintura, revela bem como o tema 
era dominante e perturbador. É o caso do desenho de Miguel Ângelo, Arquei-
ros (1530)112. Esta obra, ao contrário do que a tradição interpretou, alude ao 
tema do amor platónico tratado por Ficino em De Amore. Aqui representa os 
escravos dos sentidos e do amor sensual.

A ironia do desenho é que os Arqueiros não têm arcos nem flechas e ca-
minham cegamente sem direção. Outro exemplo que gostaria de destacar é o 
da famosa Primavera (1480) de Botticielli113. Esta belíssima Pintura mais do 
que a mera representação da Primavera, é uma alegoria ao Amor a partir da 
filosofia neoplatónica de Ficino, de que os Medici foram seguidores. Assim, 
o lado direito da pintura representaria o amor carnal (na mitologia, Zéfiro 
rapta Clóris, violando-a), enquanto que do lado esquerdo estaria representado 
o do amor platónico, um tipo de amor sublimado. Estas duas faces do amor 
representadas nesta Primavera podiam bem ilustrar a seguinte passagem de 
Ficino: «Chamamos por vezes um desses amores “deus”, porque se orienta 
para as coisas divinas, mas chamamos-lhe a maior parte das vezes “demónio”, 
porque é intermediário entre a indigência e a abundância»114.

111 Reis Brasil, Leão de Hebreu e Camões, Ensaio, Separata de Estudos Castelo Branco, Revis-
ta de História e Cultura, 1964, p. 7.

112 Ver Figura 1.
113 Ver Figura 2.
114 Marsile Ficin, Commentaire sur le Banquei de Platon, Texte du manuscrit autographe pré-

senté et traduit par Raymond Marcel, Paris, Les Belles Lettres, 1956, cap. VIII, p. 211.
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Os Diálogos recuperam a dimensão etimológica da Filosofia, deixando-se 
conduzir por Fílon, o amor e por Sofia, a sabedoria, os únicos intervenientes 
deste diálogo. Obra de profunda influência platónica, quer pela opção estilís-
tica do diálogo quer pelo conteúdo temático, em especial da dimensão erótica 
do amor desenvolvida no Banquete. O amor é redimensionado à escala de 
fundamento ontológico do real, concebido em várias dimensões, onde para 
além da emocional, é preferencialmente valorizada a escala intelectual: esta é 
a sua receita neoplatónica de união entre fé e razão. 

A Criação divina é entendida como um ato de amor supremo. O amor 
é hierarquizado, do criador às criaturas e é pelo amor a criatura regressa a 
Deus. O mundo é visto como um todo orgânico, como ser vivo composto 
por elementos superiores e inferiores, ou seja, alma e corpo. O amor que dá 
a vida e a harmonia possui também uma força redentora. Leão Hebreu esta-
belece uma hierarquia de seres que vai do puro espírito – Deus – à matéria  
vil.

No primeiro Diálogo, Leão de Hebreu enuncia, de forma hierárquica, os 
cinco hábitos intelectuais para chegar ao mais alto degrau do conhecimento: 
a arte, a prudência, o entendimento, a ciência e a sapiência. Esta hierarquia 
ascendente, do material para o imaterial, do domínio dos sentidos ao espiri-
tual, da distância à proximidade da Deus, revela bem o papel redutor a que 
a arte fica confinada nesta hierarquia do conhecimento. «A arte é hábito das 
coisas que se devem fazer conforme a razão, e são aquelas que se fazem 
com as mãos e com trabalho físico, incluindo-se nelas todas as artes mecâ-
nicas, nas quais se utiliza o instrumento corpóreo»115. Apesar de defender 
que a Arte possui racionalidade, por utilizarem as artes “instrumentos cor-
póreos” e por serem realizadas com as mãos e com o trabalho físico, não 
podem deixar de estar longe da sapiência e da espiritualidade. À imagem de 
Platão e da sua desconcertante crítica às artes, também Hebreu, reduz as 
artes à sua materialidade ao seu afastamento da verdade ontológica. Ainda 
que não fazendo uso do radicalismo platónico, acaba por afastar da sapiên-
cia qualquer prática artística, precisamente pelo domínio material e senso-
rial inevitável. Numa argumentação que revela a familiaridade com o tema 
das Paragone, tão caro à Renascença, Fílon explicará a Sophia que os sentidos 
como via imperfeita para o conhecimento se podem agrupar em dois grupos:  
os exteriores que são o paladar e o tacto, próprios do amor deleitável e da 
ordem da sobrevivência, e os interiores, a visão, a audição e o olfacto, mais 
próximos da mente humana e da sua natural capacidade de adquirir conhe-
cimentos. Apesar de alguma nobreza que Hebreu reconhece aos sentidos,  
os olhos estão longe da verdadeira sapiência e beatitude, pois esta não se en-
contra nas contemplações materiais, mas antes no conhecimento puramente 
intelectual. Essa é a expressão mais pura do amor e a sua redenção última:  

115 Leão Hebreu, Diálogos do Amor, Texto fixado, anotado e traduzido por Giacinto Manu-
ppella, vol. II, Lisboa. Instituto Nacional de Investigação Científica, 1983, p. 32.
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a união do intelecto humano com o divino: «a nossa felicidade consiste no 
conhecimento e na visão divina, em que todas as coisas perfeitissimamente 
se contemplam»116. Tal felicidade é apenas possível num estado de beatitude 
e de separação do corpo, só assim se pode dar a união ou copulação do inte-
lecto humano com o divino: «A alma, desligada desta união corpórea e tendo 
atingido tal excelência, sem impedimento algum, goza eternamente a sua feliz 
copulação com a luz divina, (…) cada um segundo o grau da sua dignidade e  
perfeição»117.

La connaissence essentielle pour l’atteinte de la béatitude est celle 
de Dieu. L’intellect qui cause la béatitude est l’intellect agent divin car 
la félicité consiste à conâitre et à aimer Dieu.118

O segundo Diálogo trata o tema da universalidade do amor, do seu valor 
universal e do seu papelna criação do universo. Seguindo tanto Platão como 
as Sagradas Escrituras, numa abordagem que lembra o espirito conciliador de 
Ficino, Hebreu descreve a criação do universo como tendo origem numa co-
pulação divina. Apresenta uma visão compreensiva da organização inteligível 
do universo. 

É também neste segundo Diálogo que surge a sua aceção do humano 
como microcosmos: A Terra composta pelos quatro elementos em harmo-
nia é a matéria prima e habitáculo do ser humano, detentor de quatro hu-
mores e criado à imagem do Universo aspeto que «(…) levou com razão,  
o homem a ser chamado de «microcosmos» pelos antigos»119. O seu corpo, 
tal como o Universo, é organizado por diversas partes que coexistem em  
harmonia.

Uma tão grande identidade justifica bem que o homem seja um 
mundo pequeno – microcosmos –, conjuntamente síntese e coroa-
ção do universo, que sem ele seria incompleto. Este conceito (…) 
formulou-o com uma exuberante riqueza de imagens e adaptando-o 
ao sincretismo platónico da sua época imprimiu-lhe uma relati-
va originalidade. O que deve notar-se é que a aparente dualidade 
– homem-universo – é falsa. O universo é um todo íntegro, indi-
vidual, e o homem, seu fecho, é o espelho onde o grande todo se  
reflete.120 

116 Idem, p. 39.
117 Idem, p. 42.
118 Suzanne Damiens, Amour et Intellect chez Léon L’Hébreu, Toulouse: Edouard Privat Edi-

teur, 1971, p. 11.
119 Leão Hebreu, Diálogos do Amor, p. 84.
120 http://www.joaquimdecarvalho.org/artigos/artigo/26-Capitulo-IV-Deus-e-o-Ho-

mem#sthash.4qXinFwQ.dpuf.
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Hebreu conclui este Diálogo com uma conceção do amor como espírito 
vivificante que penetra todo o mundo, como um laço que une todo o uni- 
verso.

O Terceiro Diálogo trata da origem do Amor e introduz-se com o tema 
da Contemplação. Esta é representada com uma forte carga platónica, re-
presentada como um momento interior, comparada ao sono e ao abandono 
do corpo. Tal como no Fedro, Hebreu lembra que os bem-aventurados são 
aqueles que estão destinados à graça da contemplação da beleza divina, por 
via do êxtase e do adormecimento dos sentidos, como um transporte místico: 
«No sonho o espírito não se desliga inteiramente dos sentidos, mas no êxtase, 
reunindo todas as potências da alma, isola-se, concentra-se em si próprio e 
converte-se com o objeto da contemplação»121. 

Ao longo do Terceiro e mais longo diálogo, podemos sentir o ressurgir 
de alguns temas já abordados anteriormente, como é o caso da questão da 
ideia e da teoria da participação. Algumas ressonâncias de Timeu de Pla-
tão, podem ser intuídas na aceção de uma ação demiúrgica que se faz sen-
tir o mundo sensível, através dos modelos inteligíveis. É a imagem de um 
Deus Artifex (sumo Artífice ou Arquiteto do mundo122) que nos apresenta: 
fabrica um modelo mecânico com o fito de transcrever para a matéria as 
relações inteligíveis ordenadas segundo a finalidade do melhor. Esta cria-
ção que não de faz depender do tempo, é feita à imagem da criação ar-
tística que possui no espírito o modelo do que irá produzir. Ainda dentro 
desta herança do pensamento platónico, e da teoria da participação, He-
breu defende que é partindo da harmonia presente na cópia do modelo 
inteligível que se encontrarão os motivos para acreditar na existência do 
próprio modelo inteligível. «L´aimé c’est le Démiurge, artisan souverain du 
monde; l’amant ou premier intellect, c’est le modèle intelligible, dans lequel 
les Idées du Souverain Ouvrier du monde resplendissent; enfin le chaos  
ombreux,…»123

Tal como em toda a narrativa platónica, o Sol é a metáfora escolhida para 
simbolizar o intelecto divino. É também por referência a Plotino que Hebreu 
compara o intelecto ao sol e a alma à lua que, «por ser branda no seu res-
plandecer é intermediária entre a clara luminosidade do Sol e a tenebrosidade 
terrestre»124. As comparações aos astros são caras aos textos renascentistas 
e vêm a propósito da tendência e gosto da época, presente tanto nos textos 
de Marsílio Ficino ou Pico dela Mirandola, como na própria iconografia ar-
tística da época. A alma longe da luz do intelecto, ou lua eclipsada, torna-se  

121 Loc. cit.
122 Leão Hebreu, Diálogos do Amor, p. 292.
123 Suzanne Damiens, Amour et Intellect chez Léon L’Hébreu, Toulouse, Edouard Privat Edi-

teur, 1971, p. 63.
124 Leão Hebreu, Diálogos do Amor, p. 168.
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semelhante à alma dos animais brutos. O intelecto possui uma luz natural, da 
qual nunca se pode ver privado. É a luz do intelecto incorruptível que ilumina 
a alma e a aproxima de Deus.

Assim, a suprema beleza reside no intelecto de Deus que é inacessível.  
Há uma rejeição do conhecimento sensível e matérico que leva Hebreu a de-
fender que o supremo e redentor conhecimento humano reside unicamente 
no entendimento abstrato, próprio da ciência divina e só nesta ascensão cog-
nitiva pode residir a felicidade. 

A questão que podemos colocar a respeito deste fim último do humano é: 
se este acesso a Deus se dá de forma intelectual, mística ou amorosa? Segun-
do Joaquim de Carvalho, Hebreu teve o mérito de conciliar duas correntes 
especulativas: a do misticismo, que vê a união do homem a Deus através do 
coração e do amor, e a do Conhecimento entendido como ascensão racional, 
como contemplação direta da divindade.

Para uns, diz, a beatitude está em amar Deus, porque o conheci-
mento é um estádio preliminar e necessário do amor, e o deleite uma 
ação voluntária e não intelectual. Outros, porém, encontram-na no 
conhecimento divino, porque o conhecimento é a mais elevada e es-
piritual potência do espírito; (…) Leão Hebreu concilia e funde estas 
duas radicais atitudes. Para ele a beatitude não está nem no simples 
ato cognoscitivo de Deus, nem no amor que deste conhecimento re-
sulta, mas «no ato copulativo da íntima e unida cognição divina, que 
é a suma perfeição do intelecto criado».125

Em Hebreu há uma identificação deliberada entre a verdade racional e 
a verdade religiosa, entre o conhecimento e a revelação. É através da recu-
peração do sentido dialético do discurso de Diotima no Banquete de Platão  
(as várias aceções do amor são tratadas com minúcia ao longo dos Diálogos 
do Amor), que podemos compreender o conceito de amor como sublimação: 
o amor que se inicia nas coisas sensíveis e daqui parte ascensionalmente para 
as Ideias, Conhecimentos, Ciência e finalmente o Bem em si, cujo conheci-
mento se dá por meio de uma revelação mística que se revê no sentido do  
Amor-União.

Assim, podemos concluir que na aceção neoplatónica de Leão de Hebreu, 
o conhecimento humano surge com uma função escatológica e a contempla-
ção divina é o seu fim último. O amor é, depois de analisadas as suas várias 
dimensões, percecionado como uma experiência mística e redentora que pro-
porciona o regresso do homem a Deus. O amor divino é puramente intelec-
tual, e assim se compreende a importância e a função sagrada e escatológica 
que o conhecimento tem na filosofia de Leão de Hebreu. 

125 http://www.joaquimdecarvalho.org/artigos/artigo/26-Capitulo-IV-Deus-e-o-Ho-
mem#sthash.4qXinFwQ.dpuf.



Redenção e Escatologia. Estudos de Filosofia, Religião, Literatura e Arte na Cultura Portuguesa 77

Par cette position intelletualiste, notre auteur se place dans le 
grand courant de la philosophie antique dont Socrate a été le fonda-
teur: celui qui a défeni la morale comme étant la science du Bien et 
qui fait dépendre la vetu de la connaissance des fins véritables de la 
conduite humaine.126

Mesmo não desprezando o amor erótico, não raras vezes ao longo de todo 
o diálogo o amor carnal também é exaltado por ser esta chama o sintoma 
visível da força divina do amor, será através da razão, e não do amor-paixão, 
que o humano se pode elevar e superar o nível das bestas. É através da razão, 
através do desejo de verdade e de conhecimento que se realiza o verdadeiro 
amor. A virtude intelectual é louvada por Hebreu, apesar das limitações pró-
prias da sua finitude, é caracterizado por um desejo insaciável de chegar ao 
último degrau do saber, numa exaltação sem par das virtudes dianoéticas. Há 
em Hebreu uma valorização do esforço filosófico que deve conduzir a alma à 
consciência de um destino superior: o da sua união a Deus.

O conhecimento humano deseja por natureza aperfeiçoar-se e chegar à 
verdade, à plenitude, porque «(…) é promoção da virtude, e o verdadeiro 
amor conhecimento e hábito da coisa bela. Em suma: que há dois tipos de 
conhecimento, um anterior ao amor, um outro que coincide com ele»127.  
O supremo amor, que conduz diretamente à beatitude, é a união contemplati-
va da nossa inteligência com Deus, pois é o princípio, meio e fim da sabedoria 
e das ações virtuosas. 

Figura 1: Miguel Ângelo, Os Arqueiros, 1530

126 Suzanne Damiens, Amour et Intellect chez Léon L’Hébreu, p. 58.
127 Adriana Serrão, «Metafísica do amor e da beleza em Leão de Hebreu», in Pedro Calafate 

(Direção), História do Pensamento Filosófico Português, Renascimento e Contra-Reforma (Vol. II), p. 355.
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Figura 2: Botticielli, A Primavera, 1480

3. O sujeito-êxodo: cativeiro e tribulação em Samuel Usque

Luísa Borges e Joaquim Pinto

Porém (a verdade é que) se nos esquecemos do nome do nosso. D. e alevantamos 
nossas palmas ao deus alheo, não deixa o Senhor de escuadrinhar isto  

(que é com força) porque ele sabe os Segredos do coração.

Samuel Usque 

A nossa imaginação condicionada a nossa vontade serva,  
são as algemas do nosso estado cativo.

Fernando Pessoa

Escrita, provavelmente, entre os anos de 1547 e 1552128 a Consolação Às Tri-
bos de Israel de Samuel Usque configura, de forma particular e exemplar uma 
demanda de si mesmo a partir de uma situação-limite de perda radical que as 

128 Cf. José V- de pina Martins, «Consolação às Tribos de Israel de Samuel Usque, Alguns 
dos seus Aspectos Messiânicos e Proféticos. Uma Obra Prima da Literatura Portuguesa»,  
in Consolação às Tribos de Israel, Ed. De Ferrara, 1553, com estudos introdutórios de Yosef  Hayim 
Yerushalmi e José V- de Pina Martins, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, p. 287.


